COMUNICADO
A NORTE ENERGIA S/A, Sociedade de Propósito Específico, de controle
acionário privado, responsável pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte, lamenta
os noticiários recentemente veiculados por supostas práticas ilícitas associadas
às obras do Empreendimento.
A Empresa, diante desses fatos, vem a público para prestar os seguintes
esclarecimentos:
•

As notícias veiculadas pela imprensa em 09/03/2018 não são atuais,
decorrem de delações premiadas ocorridas nos anos anteriores;

•

Em 2015, por determinação do Conselho de Administração da
Companhia, quando os primeiros indícios começaram a surgir, foi
contratada uma empresa de auditoria independente para examinar os
maiores contratos e respectivos aditivos celebrados pela Norte Energia.
O relatório final não identificou qualquer irregularidade nos contratos
firmados;

•

Ainda em 2015, a pedido de um dos acionistas da Companhia, no âmbito
do Conselho de Administração, foi autorizada a realização de um
processo de investigação por empresa independente estrangeira, no
âmbito da investigação da SEC – órgão regulador do Mercado de Capitais
Norte-Americano - e o relatório final também não apontou qualquer
irregularidade;

•

Nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 2016 o Conselho de
Administração da Companhia, acatando recomendação dos auditores
independentes, aprovou a constituição de uma provisão, devidamente
registrada no Balanço de 2016, da ordem de R$ 183MM.;

•

A Companhia passa por amplo processo de reformulação na sua gestão,
com ênfase em práticas de governança, a começar pela indicação de
novos executivos, profissionais experientes no Setor, selecionados no
mercado, submetidos por todos os processos de “assessment” e
“compliance”;

•

Seguindo orientação do Conselho, foram readequadas as funções dos
Comitês Temáticos de apoio ao Conselho de Administração, revisão dos
procedimentos do Comitê de Ética e canal de denúncia, criação de área
de compliance, implementação de sistemas de controle, restabelecimento
do relacionamento institucional;

•

O Conselho de Administração estabeleceu metas que contemplam
especialmente aspectos regulatórios, de operação, comerciais,
financeiros, socioambientais e de reconstrução da imagem da empresa;

•

Esse novo momento tem se traduzido em estratégias e decisões que
visam a conclusão do projeto em fins de 2019, colocando toda a
capacidade de geração da UHE Belo Monte à disposição do Sistema
Elétrico Brasileiro; e

•

Por derradeiro, a Companhia afirma que vem cumprindo estritamente
todos os compromissos Socioambientais assumidos com os órgãos
licenciadores do Projeto, todas as licenças do Projeto permanecem
válidas e tem se dedicado a colaborar e a dialogar de maneira constante
com todos os stakeholders do projeto.

Brasília-DF, 12 de março de 2018.

Diretoria da Norte Energia S.A

